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PMI-RS participa do 13° Congresso 
Internacional da Gestão do PGPQ

A partir da parceria com o Programa Gaúcho de Quali-
dade e Produtividade (PGQP), o Capítulo Rio Grande do Sul 
do PMI, terá um estande no 13° Congresso Internacional 
da Gestão que ocorrerá entre os dias 16 e 17 de Julho de 
2012 na capital gaúcha na FIERGS. Na oportunidade será 
entregue o 17° Prêmio Qualidade RS e será realizada a Fei-
ra de Resultados. Nos dois dias de evento, são esperadas 
seis mil pessoas. O PMI-RS fará uma apresentação da enti-
dade e levará a Cabine de Filiação.  A programação do  13° 
Congresso Internacional da Gestão está disponível no site 
www.mbc.org.br/mbc/pgqp/ .

O PMI-RS foi novamente notícia no 
PMIToday, publicação mensal do PMI 
Global. A informação publicada foi envia-
da no mês de fevereiro, quando o Branch 
Serra Gaúcha conquistou novos filiados, 
após a parceira iniciada com a Faculdade 
da Serra Gaúcha (FSG) e a realização con-
junta de um MBA em Gerenciamento de 
Projetos. A Publicação PMIToday é men-
sal e busca informar a todos os membros 
do PMI, mais de 370 mil pessoas no mun-
do, notícias recentes sobre gerenciamen-
to de projetos (certificação, atividades 
educativas e de treinamentos) e ativida-
des dos Chapters e seus Branches. Por 
isso, também é um espaço para  destacar 
atividades volutnárias e serviços.

Destaque no PMI Today



Branch Serra Gaúcha

O Ciclo  é uma das atividades já tradicionais do grupo 
de filiados reunidos na região.  O  tema desta sétima edi-
ção será “Estratégias vencedoras através de gerenciamento 
de projetos”. A partir disso, foram definidos os minicursos, 
que acontecerão das 18h às 22h nos dias 16 e 17 de agosto. 
Eles serão “Gestão Ágil de Projetos através de Scrum”, com 
Gustavo Casarotto, diretor da Metadados,  e “Construindo 
sua carreira em Gerenciamento de Projetos”, com o diretor 
de interiorização do Capítulo Rio Grande do Sul, André Vol-
tolini. As palestras acontecem das 8h às 17h e terão como 
assuntos “Aplicando o PMBOK no Desenvolvimento de Pro-
dutos”, “Liderança em Projetos” e “Escritório de Projetos”. Os 
palestrantes e debatedores ainda estão sendo confirmados. 

O  7º  Ciclo  de  Palestras  da  Serra  Gaúcha  aconte-
ce entre os dias 16 e 18 de agosto. Os valores para inscri-
ção  vão  abaixo.  A  inscrição  pode  ser  feita  através do 
link  http://7ciclo.inscricoes.pmirs.org.br .

Palestra
Padrão – R$ 50,00
Estudante curso superior / especialização – R$ 30,00
Filiado – R$ 20,00
Grupo empresa (mínimo de 5) – R$ 30,00
 
Minicurso
Padrão – R$ 110,00
Estudante curso superior / especialização – R$ 90,00
Filiado – R$ 80,00
Grupo empresa (mínimo de 5) – R$ 90,00
 
Obs.: inscritos no mini-curso tem 50% desconto no dia da pa-
lestra conforme categoria. Se não der para controlar no siste-
ma paga só mini-curso

7º Ciclo de Palestras da Serra Gaúcha 
abre inscrições - e detalha programação

A Metadados será a patrocinadora 
Gold do 7º Ciclo de Palestras da Serra 
Gaúcha. A empresa tem uma das sedes 
em Caxias do Sul (outras duas unida-
des em Novo Hamburgo e Barueri, São 
Paulo). O apoio ao evento acontece 
desde o ano passado, quando o dire-
tor de produto e inovação da Metada-
dos, Gustavo Casarotto, apresentou o 
case da empresa. Neste ano, Casarotto 
ministrará um minicurso sobre Gestão 
Ágil de Projetos através do Scrum. 

A Dal Moro Eletro Eletrônica 
Ltda fabricante dos produtos Solas-
ter, como ventiladores comerciais, in-
dustriais e residenciais, é a empresa a 
apoiar o 7º Ciclo de Palestras da Serra 
Gaúcha, na categoria Silver. Segundo 

Pedro Dalmoro, fundador da Dal Moro 
Eletro Eletrônica Ltda, o apoio ao ciclo 
de palestras se dá em um momento 
que é fundamental estimular as práti-
cas de planejamento e gerenciamento 
de projetos para desenvolvimento das 
empresas da região da Serra Gaúcha.

Sobre as empresas
A Metadados tem se destacado na 

utilização de práticas de gerenciamen-
to de projetos em diversos âmbitos 
das suas operações. A primeira apli-
cação foi na implementação de sof-
twares de gestão. Outra prática é a de 
gerenciamento de projetos do desen-
volvimento de softwares. Além dessas 
atividades, desde 2010 a empresa utili-

za diversas práticas de gerenciamento 
de projetos relacionadas ao seu plane-
jamento estratégico. Com 26 anos de 
experiência no fornecimento de solu-
ções de apoio à gestão do capital hu-
mano, através de tecnologia e serviços 
especializados, a empresa atende cer-
ca de 900 clientes, de todos os portes e 
dos mais diversos segmentos. 

A Dal Moro é uma das primeiras a 
implantar técnicas de gerenciamento 
de projetos na estruturação da nova 
linha de montagem, no desenvolvi-
mento da inovadora embalagem para 
seus produtos e está gerenciando a 
implantação do novo layout de toda 
a fábrica, com as boas práticas de Ge-
renciamento de Projetos. 

Ciclo de Palestras conquista patrocinadores 



“Planejamento Estratégico é a forma como 
as empresas constroem o seu futuro”

Que utilidade tem o gerenciamento de projetos (GP) no 
planejamento estratégico?

Acredito que o Gerenciamento de Projetos do Pla-
nejamento Estratégico realmente é uma característica da 
empresa. Todo o nosso planejamento está integrado e é 
gerenciado através de um portfólio de projetos avaliado 
mensalmente por toda a direção. Essa organização propor-
ciona uma participação efetiva de diversas pessoas no que 
é estratégico. Robledo, o meu sócio, costuma dizer, “nenhu-
ma empresa contrata recursos para trabalhar exclusivamen-
te no planejamento estratégico de uma organização”. Isso 
significa que todas as pessoas precisam dar conta de suas 
atividades diárias, assim como precisam se dedicar aos pro-
jetos estratégicos da organização. Em muitas empresas, a 
segunda atividade acaba sendo a mais prejudicada. 

Entre esses casos, considero a Metadados uma exceção. 
Temos pessoas que durante o dia são Analistas de Recur-
sos Humanos (RH), Analistas Comerciais, Programadores 
ou Analistas de Suporte que tiram parte do seu dia para se 
tornarem gerentes de projetos. Eles planejam, organizam e 
lideram pessoas da sua própria área ou mesmo de outras 
áreas e brigam, no bom sentido, para que as coisas acon-
teçam realmente. Algumas vezes, o próprio gerente vira 
subordinado. E isso é muito bom porque diminuem as fron-
teiras. As pessoas passam a entender melhor o que é liderar, 
passam a sentar um pouco na cadeira dos seus chefes, en-
quanto que os mesmos, muitas vezes, relembram como era 
serem comandados. 

Como resultado, estamos obtendo um maior engaja-
mento das pessoas como um todo com relação aos objeti-
vos da empresa, estamos criando uma escola para futuros 
lideres e dando oportunidades para que qualquer pessoa 
na empresa, independente da sua posição hierárquica, pos-
sa demonstrar o seu potencial. Acredito fielmente que essa 

seja uma das razões que torna a nossa empresa uma das 
melhores empresas para trabalhar em Tecnologia da Infor-
mação e Telecom e um dos melhores fornecedores de solu-
ções para a área de RH do Brasil.

Qual é diferença em utilizar o GP em relação a outras 
forma de fazer planejamento?

O Planejamento Estratégico possui uma metodologia 
formal, criada internamente, baseada no PMI. Com relação 
às técnicas utilizadas, acredito que utilizamos uma mistu-
ra entre métodos prescritivos e métodos ágeis. O segredo 
está mais em saber que tipo de técnica deve ser aplicada a 
cada projeto, conforme suas características próprias, do que 
impor um técnica para todos os projetos. Por exemplo, nos 
projetos que possuem maior estabilidade com relação aos 
seus requisitos, aplicamos técnicas mais prescritivas, com 
um planejamento mais detalhado e formalizado. Já, nos 
projetos com maior instabilidade nos requisitos, por sua 
vez, utilizamos métodos ágeis, com menor esforço de pla-
nejamento e redução nos ciclos de entrega.

O sucesso em si não está na técnica propriamente dita, 
mas na aplicação e comprometimento da Diretoria, em 
primeiro lugar, e da empresa como um todo com relação 
ao Planejamento Estratégico. Todo mundo diz que Planeja-
mento Estratégico é importante, mas ainda mais importan-
te é a execução do mesmo e isso exige um esforço extra de 
todos. O segredo é persistência e disciplina. O mundo real é 
duro, e não tivemos um projeto que não teve algum proble-
ma durante a sua execução. No entanto, como estávamos 
acompanhando de perto, periodicamente, conseguimos 
efetuar as correções e análises necessárias para corrigir os 
rumos e fazer com que as coisas realmente acontecessem.

Que relação podemos fazer com a utilização do GP em 

entreviSta



um planejamento e em outro tipo de projeto?
Os projetos do Planejamento Estratégico são como 

qualquer projeto, tecnicamente falando. Podemos utilizar 
as mesmas técnicas e ferramentas. O que assusta um pouco 
é a palavra “estratégico”, que caracteriza a importância da 
sua execução e resultado esperado como algo especial. Por 
essa razão, deve ter um acompanhamento especial, exe-
cutado sempre que possível pela própria Direção. Todos 
têm que ter consciência que o Planejamento Estratégico é 
a forma como as empresas constroem o seu futuro e se a 
empresa não dá a devida atenção ao mesmo, fica focada 
somente em resolver os problemas do presente, aguardan-
do a morte ou a estagnação no futuro.

Que lições básicas a empresa tirou desta experiência?
Comprometimento, persistência, humildade, maior 

empatia com relação ao enfrentamento da dura realida-
de que as pessoas enfrentam diariamente para fazer os 
projetos acontecerem de verdade. Quando se faz um tra-
balho desse tipo, temos que deixar de lado os desejos in-
trínsecos de vermos uma empresa perfeita, bonita, sem 
problemas. As lideranças, principalmente a Alta Direção, 
tem que estar preparada para lidar com o inesperado, 
decepções e problemas frequentemente. Os problemas 
começam a aparecer e faz toda a diferença estar pre-
parado e saber como lidar com eles de forma positiva, 
resolvendo, ajudando, removendo os obstáculos. A or-
ganização dos processos e dos projetos do Planejamen-
to Estratégico traz a dura verdade a tona, mostrando a 
sua empresa como ela é realmente, com todos os seus 
problemas. Deve-se, então, ter coragem e perseverança 
para enfrentá-los na busca de uma empresa melhor. Não 
existe empresa sem problemas, existe sim é empresa 
com problemas ocultos.

GuSTavo CaSaRoTTo
Diretor De proDuto e inovação Da MetaDaDoS

A Metadados é uma empresa que vem 
se destacando pela utilização de práticas de 
gerenciamento de projetos em diversos âmbitos 
das suas operações. Uma das práticas que segue, 
desde 2010, é a utilização no planejamento 
estratégico da empresa. O seu diretor de 
produto e inovações, Gustavo Casarotto, conta 
de que forma o gerenciamento de projetos tem 
contribuído para o dia a dia da empresa. Mais 
informações sobre a Metadados estão na página 
Branch Serra Gaúcha – Ciclo de Palestras ou pelo 
site www.metadados.com.br .



Evento debate certificação PMI-aCP
A Associação dos Usuários de In-

formática e Telecomunicações do RS 
(Sucesu-RS) em parceira com o Grupo 
de Usuários de Gerenciamento de Pro-
jetos (GUMA) realizou, no dia 19 junho, 
evento para apresentar e debater a 
certificação PMI-ACP (Agile Certified 
Partner), que credencia profissionais 
que aplicam práticas ágeis em seus 
projetos ou que trabalham em orga-
nizações que estão adotando abor-
dagens ágeis para o gerenciamento 
dos projetos. Cerca de 50 pessoas es-
tiveram presentes no evento. Entre os 
assuntos discutidos estavam as  moti-

vações que levaram a criação da cer-
tificação PMI-ACP, os conhecimentos 
valorizados em um gerente de proje-
tos no momento da contratação e as 
exigências de um profissional certifi-
cado PMI-ACP.  

Entre os palestrantes estavam Da-
niel Wildt, participante do GUMA; Ra-
fael Prikladnicki, também membro do 
GUMA e filiado ao PMI-RS, que obteve 
a certificação PMI-ACP em 2011; Adil-
son Pize, GUMA e diretor de finanças 
do PMI-RS; e o diretor adjunto de Con-
vênios e Alianças do PMI-RS Rogério 
Severo. 

certificação

Pize (e), Severo 
e Prikladnicki no 

evento do PMi-rS



Este curso é destinado aos 
candidatos que já possuem os 
pré-requisitos de elegibilidade 
para prestar os Exames PMP e 
CAPM e que desejam aprimorar 
os seus conhecimentos visando à 
Certificação PMP e CAPM baseada 
no PMBOK® quarta edição. Uma 
nova turma inicia no dia 28/07. As 
aulas acontecem até 15/09 durante 
os sábados.  Inscreva-se enviando a 
ficha que você encontra no site do 
PMI-RS (www.pmirs.org.br). 

As disciplinas são: Simulado 
Inicial, Introdução e Capítulos 1, 2 e 
3, Capítulo 4 (Integração), Capítulo 5 
(Escopo), Capítulo 6 (Tempo), Capítulo 
7 (Custos), Capítulo 8 (Qualidade), 
Capítulo 9 (Recursos Humanos), 
Capítulo 10 (Comunicação), Capítulo 

11 (Riscos), Capítulo 12 (Aquisições) e 
Simulado Final.

As aulas acontecem nos sábados 
do período, das 8h às 17h30min, de 
forma presencial nas dependências 
do TecnoPUC em Porto Alegre/RS. 
Em um formato exclusivo, o curso 
oferece dois simulados (um no início 
e um ao final do curso). Ao todo 
são 44 horas de aula e 08 horas de 
simulado.

Todos os instrutores do curso são 
filiados ao PMI-RS e Certificados pelo 
PMI, realizando esta atividade como 
forma de contribuição voluntária à 
entidade.

Para o material utilizado, 
recomenda-se a todos os alunos a 
utilização do PMBOK® quarta edição 
e as anotações relativas ao seu 

estudo prévio, de modo a promover 
um melhor aproveitamento de todos 
durante o curso.

Os alunos que frequentarem 
o mínimo de 80% das aulas 
terão direito a um Certificado de 
participação no curso.

O pagamento deverá ser feito 
somente à vista, em dinheiro, cheque 
ou depósito bancário (instruções 
na secretaria). A confirmação da 
inscrição se dará apenas após a 
confirmação do pagamento. Os 
valores para a inscrição são R$ 800,00 
para filiados do PMI-RS, R$ 1.100,00 
para os não filiados; R$ 700,00 para 
estudantes filiados e R$ 950,00 para 
estudantes não filiados

Mais informações através do 
email: eventos@pmirs.org.br.

Curso Preparatório PMP e CaPM

O processo de inscrição é todo 
realizado junto ao PMI, em https://
certification.pmi.org/.

Devido ao fechamento da sala 
que o Instituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano mantinha em 
Porto Alegre, o Project Management 
Institute (PMI), informou-nos que os 
exames de certificação PMP (Project 
Management Professional) nessa 
localidade passarão a ser realizados 
apenas em papel. Esperamos que, no 
futuro, a Prometric, responsável pelos 
exames computadorizados, encontre 
uma solução para reabertura da sala 
em outra entidade.

O exame em papel (Paper-Based 
Testing - PTB) é apresentado em um 
formato papel e lápis e o número e 

distribuição das questões é o mesmo 
do exame realizado no computador, 
podendo também ser feito em 
Português.

Veja a seguir as datas dos 
exames em Porto Alegre, divulgadas 
publicamente pelo PMI. O local ainda 

não está confirmado. O processo de 
inscrição é todo realizado junto ao 
PMI, em https://certification.pmi.org/.

O calendário de exames 
realizados em papel, trimestrais, 
iniciou em Junho de 2012 e assim 
segue:

Conheça as datas das provas de certificações

Data Group testinG number Limite inscrição  VaGas cóDiGo poa

15/09/2012 0850091512 11/08/2012 25 0850

08/12/2012 0850120812 03/11/2012 25 0850

É necessário que a inscrição para o exame em papeL ocorra com 35 Dias De 
anteceDência em reLação à Data marcaDa para o exame. Desse moDo, o formuLário 
De inscrição VisanDo obter a eLeGibiLiDaDe DeVe ser enViaDo ao pmi com peLo 
menos 40 Dias De anteceDência para que haja tempo De resposta antes Da Data 
marcaDa para o exame.



IX Seminário de Gerenciamento de Projetos 
está com inscrições abertas

O IX Seminário de Gerenciamento de Projetos, que 
acontecerá entre os dias 11 e 14 de setembro, no Centro 
de Eventos da PUCRS em Porto Alegre, recebe inscrições. 
Neste ano, o tema do evento será “Gerenciando Projetos 
em um mundo sustentável”. Mais de um dezena de partici-
pações já foi confirmada, entre palestrantes e ministrantes 
de oficinas. Além de assistir ao evento, interessados podem 
participar inscrevendo artigos e pôsteres, respectivamente, 
até os dias 21 e 30 de julho. Inscrições e informações com-
pletas no site www.seminario.pmirs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3319 1757.

Abaixo segue a grade de preços: 

SeMinário

 até 30/7 até 31/8 apóS 31/8
VaLor Da inscrição 400,00 500,00 800,00

Desconto fiLiaDo (50%) 200,00 250,00 400,00

Desconto aLuno pucrs (30%) 280,00 350,00 560,00

Desconto outro capítuLo (30%) 280,00 350,00 560,00
conseLho fiscaL, Diretoria, Diretoria aDjunta, comissão orGanizaDora 
Do eVento, representante De outro capítuLo = Gratuito

SeMinário
 até 30/7 até 31/8 apóS 31/8
VaLor Da inscrição 350,00 450,00 750,00

Desconto fiLiaDo (50%) 175,00 225,00 375,00

Desconto aLuno pucrs (30%) 245,00 315,00 525,00

Desconto outro capítuLo (30%) 245,00 315,00 525,00
inscrições em Grupo: 30% De Desconto no seminário; 
sem Desconto nos mini-cursos e oficinas

Mini-curSo e oficina
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Com o objetivo de abordar téc-
nicas comunicacionais com ênfase 
nos relacionamentos interpessoais, 
na subjetividade e na promoção de 
mudanças durante o desenvolvimen-
to de projetos, a especialista em Ges-
tão Estratégica de Recursos Humanos 
(UFRRJ), Francielle Venturini Dalla 
Lana, ministrará a oficina Comunica-
ção e Mudanças em Projetos.  As téc-
nicas abordadas serão linguagem ver-
bal/oral, não-verbal/corporal, escrita e 
digital. Fazem parte da oficina tópicos 
como feedback, comportamentos or-
ganizacionais como atitudes, percep-
ções, valores; ciclos de mudança e a 
zona de conforto e outras atitudes que 
interferem diretamente na produtivi-
dade dos colaboradores. 

Sobre Francielle Dalla Lana
Francielle também é Mestre em 

Administração (UFSM) e graduou-se 
em Psicologia (UNIFRA). A profissio-
nal tem atuação em empresas nacio-
nais de grande porte na formação e 
coordenação de equipes, visando à 
premiação nacional de atendimento e 
certificações, planejamento de ações 
estratégicas para a redução de custos, 
definição de indicadores de RH, desen-
volvimento, implantação e homolo-
gação de plano de cargos e salários e 
fidelização de clientes. Também é con-
sultora na área de gestão de pessoas, 
recursos humanos, com foco no mape-
amento, desenvolvimento de planos 
de comunicação, sensibilização, mo-
bilização dos colaboradores e eleva-

ção do desempenho, na aplicação de 
treinamentos comportamentais e téc-
nicos. Também possui atuação como 
docente.

O IX Seminário de Gerenciamento de Projetos con-
quistas novos apoiadores. A Adaptworks, referência em 
métodos ágeis, foi o primeiro patrocínio anunciado para 
esta edição. Ela ficou com a cota ouro. O Badesul é parceiro 
bronze.  Uma nova categoria de apoio é a Especial, do Nú-
cleo Regional do Rio Grande do Sul (IEL RS). A entidade é in-
tegrante do Sistema FIERGS e tem o objetivo de desenvol-
ver a indústria gaúcha a partir da articulação das soluções 
de demandas junto aos centros de conhecimento. 

Saiba mais sobre essas e outras apoiadoras 
O Badesul  nasceu com o objetivo de incentivar o desen-

volvimento sustentável, o progresso tecnológico, a inovação, 
a cooperação internacional e a geração de emprego e renda 
no Estado do Rio Grande do Sul.  Por isso, tem a finalidade de 
investir no desenvolvimento, por meio da modernização de 
setores tradicionais, da dinamização de economias regionais 
e da indução de setores portadores de futuro.  

O IEL RS  busca  credenciar o oferecimento de produtos 

e serviços que agregam valor para as empresas, focados em 
desenvolvimento empresarial, educação executiva, promo-
ção do empreendedorismo e da inovação e programas de es-
tágios e bolsas. Outras informações no site www.ielrs.org.br .

A Softsul visa ao desenvolvimento sócio-econômico 
e ao aumento da competitividade das empresas do setor 
produtivo de Tecnologia da Informação e da Comunicação, 
especialmente da indústria brasileira de software e serviços 
correlatos. Informações em www.softsul.org.br .

A Associação dos Provedores de Serviços e Informações 
da Internet na Região Sul (InternetSul) é também mais uma 
apoiadora. A organização não-governamental visa à con-
gregação de empresas prestadoras de serviços de Internet, 
sejam provedores de acesso, de informações, de backbone, 
entre outros. Informações no site www.internetsul.org.br. 

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) é mais uma apoia-
dora. Ela também é  correalizadora do 7º Ciclo de Palestras da 
Serra Gaúcha, que acontece entre os dias 16 e 18 de agosto 
no auditório do Bloco H da UCS. Informações em www.ucs.br.

Francielle Lana ministrará a oficina 
“Comunicação e Mudanças em Projetos”

IX Seminário de Gerenciamento de Projetos conquista mais parceiros
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Diretores do PMI-RS são selecionados para 
o PMI Leadership Institute Master Class

Os diretores de finanças e interiorização, Adilson Pize e 
André Voltolini, foram convidados para participar do Leader-
ship Institute Master Class. O evento é uma iniciativa de um 
ano de duração, que fornece treinamento intensivo, desenvol-
vimento e suporte para um grupo limitado de líderes volun-
tários que atendam ou excedam o nível de aprendizagem do 
líder voluntário experiente. Como parte do programa, estão 
avaliações 360 graus, três seminários presenciais, sessões de 
coaching individual e fóruns virtuais de liderança, entre outras 
avaliações e atividades.

A próxima edição acontecerá de outubro próximo ao lon-
go de 2013, em Vancourver, no Canadá. Anualmente o PMI 
seleciona um número limitado de líderes em todo o mundo 
para participar deste programa de capacitação avançada em 
liderança, e os divide em dois grupos, um com encontros pre-
senciais na Europa, África e Ásia (grupo 1) e outro com encon-
tros presenciais na América do Norte e América Latina (grupo 
2). Para este, foram selecionados 26 líderes de 12 países, entre 

os quais estão selecionados dois diretores da Seção Rio Gran-
de do Sul do PMI (PMI-RS). Os outros brasileiros selecionados 
são: Ana Baumotte, Elizabeth Borges da Silva,Patrícia Almeida 
e Ricardo Barros. O grupo 2 está assim composto:

•	 Estados Unidos: 9 líderes
•	 Brasil: 6 líderes
•	 Itália: 2 líderes
•	 Venezuela, Romênia, México, Índia, Croácia, Canadá, 

Colômbia, Qatar e Taiwan: 1 líder de cada país

No ano de 2013 ocorrerão mais dois encontros presenciais, 
um na Costa Rica e outro na América do Norte, em local ainda a 
definir, no qual ocorrerá a formatura do grupo. Com dois mem-
bros de sua diretoria selecionados, o PMI-RS novamente de-
monstra sua posição de destaque junto ao PMI, o que engran-
dece os voluntários e associados do PMI-RS e a comunidade de 
gerenciamento de projetos do Rio Grande do Sul.
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